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Workshop Bronsgieten voor beginners:
5 zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur, op 24 en 31
oktober, 7, 14 en 21 november 2015.
Het bronsgieten vindt plaats op 7 november.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15.
Algemene informatie:
Een eigen beeld in brons gieten is voor velen een lang
gekoesterde wens.
Wij bieden u in deze workshop de gelegenheid om
alle werkzaamheden in het boeiende proces van het
maken van een bronzen beeld nu zelf van begin tot
eind uit te voeren. U maakt een massief bronzen
beeldje.
De workshop is speciaal bedoeld voor beginners.
We werken volgens de cire-perdu methode.
Tijdens deze workshop doorloopt u het hele proces,
van het maken van een beeldje in was, tot en met
het ciseleren en patineren van uw in brons gegoten
beeld. Na het volgen van deze workshop bent u in staat alle werkzaamheden, die nodig zijn om een bronzen beeld te maken, zelfstandig uit te voeren.
Programma:
U boetseert een beeldje in was, max. afmetingen: hxbxd: 20x10x10 cm.
Het verdient aanbeveling om hiervoor thuis al wat voorbereidend werk
te doen: een schets op papier of een voorontwerp in was.
Let op dat u een ontwerp alleen maakt van brandbaar materiaal!
Dus geen ijzer- of koperdraad gebruiken! Hierna volgt het invormingsproces: u voorziet uw beeldje van giet- en ontluchtingskanalen en
vormt het beeldje in, in een gietmal van gips en chamotte korrels.
Vervolgens worden de mallen door ons uitgestookt in de oven en
gereedgemaakt voor het gietproces.
U bent zelf aanwezig bij het gieten en kunt meewerken aan het gieten
van de beeldjes, u kunt uw werkstuk daarna uithakken uit de mal.
Op de laatste zaterdag gaat u uw beeldje verder afwerken: ciseleren en
patineren.
Daarna kan uw beeldje desgewenst op een sokkel worden geplaatst.
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Inschrijving en kosten:
U kunt zich inschrijven d.m.v. het bijgevoegde inschrijfformulier of d.m.v. het inschrijfformulier op onze website:
www.beeldhouwatelier.com
De kosten voor deze workshop bedragen € 255,= p.p.
In het cursusgeld is inbegrepen:
Was, gips, klein materiaal en patineermiddelen
gebruik gereedschap
Koffie en thee
Niet inbegrepen zijn de kosten voor brons ( € 40,= per kg.) en
de sokkel.

Beeldhouw Atelier Charles Vergouwen
Dorpenbaan 20 • 5121DG • Rijen • T-F: 0161-220333

Contactgegevens:
Beeldhouwatelier Charles Vergouwen
Dorpenbaan 20, 5121 DG Rijen
Telefoon: 0161-220333, 06-51346714
Email:		
beeldhouwservicecentrum@hetnet.nl
Websites:
www.beeldhouwatelier.com
		www.charlesvergouwen.nl
Algemene voorwaarden:
Wij verzoeken u het cursusgeld over te maken op bankrekening IBAN: NL 62 INGB 0002154244, t.n.v. Beeldhouwservicecentrum Charles Vergouwen te Rijen, o.v.v. Bronsgieten 2015.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.
Indien deelname aan de workshop niet kan doorgaan, omdat er te weinig aanmeldingen zijn, de workshop is
volgeboekt, of door overmacht bij de organisatie, heeft u recht op volledige restitutie van het door u betaalde bedrag.
De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, opgelopen tijdens verblijf en cursusactiviteiten en voor vermissing van, of schade aan persoonlijke bezittingen.

Op youtube is onder “Charles Vergouwen” een aantal films te zien over de activiteiten van het atelier, zoals: bronsgieten, tentoonstellingen
en werkweken.
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Data: Zaterdagen 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november 2015, van 10.00 tot 13.00 uur.
Het bronsgieten vindt plaats op 7 november.
Plaats: Beeldhouwatelier Charles Vergouwen, Dorpenbaan 20, 5121 DG Rijen.
Kosten: De prijs voor deze workshop bedraagt € 255,= p.p., incl. koffie, thee.
In het cursusgeld is inbegrepen: Was, gips, klein materiaal en patineermiddelen, gebruik gereedschap. Niet inbegrepen zijn de kosten voor brons ( € 40,= per kg.) en de sokkel.
Naam en voorletters: ________________________________________ m/v
Adres:___________________________________________________
Postcode:_________________ Woonplaats:______________________

Beeldhouw Atelier Charles Vergouwen
Dorpenbaan 20 • 5121DG • Rijen • T-F: 0161-220333

Tel: _____________________ E-mail: __________________________
Datum:						

Handtekening:

Het inschrijfformulier volledig ingevuld opsturen aan:
Beeldhouwatelier Charles Vergouwen, Dorpenbaan 20, 5121 DG Rijen,
Of: beeldhouwservicecentrum@hetnet.nl
Onze contactgegevens zijn:
Beeldhouwatelier Charles Vergouwen,
Dorpenbaan 20, 5121 DG Rijen
Telefoon: 0161-220333, 06-51346714
Emailadres: beeldhouwservicecentrum@hetnet.nl
website: www.beeldhouwatelier.com
Bankrelatie: NL 62 INGB 0002154244, Beeldhouwservicecentrum C. Vergouwen, te Rijen

Deelname aan een atelierdag of workshop is geheel voor eigen risico. Beeldhouwer Charles Vergouwen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.
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